Jaarverslag
Medezeggenschapsraad
Basisschool de Vlindertuin
Schooljaar 2017-2018

Roosendaal, oktober 2018

Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool de Vlindertuin. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij
zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Wat doet de MR:
Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs is elke school verplicht een MR te
hebben.De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR
bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders.
De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals
verbeteringen in het onderwijs, begroting, formatie, veiligheid op school, schooltijden
en nog vele andere zaken.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school
de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR
alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met
elkaar eens moeten zijn.

Wie heeft er zitting in de MR:
De volgende personen hebben zitting in de MR:
Ouder geleding:
Naam
N
J
A
M

Leraren geleding:
Naam
K
I
C
J

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Functie
Penningmeester
Vertegenwoordiging GMR
Vice-voorzitter

Zitting in MR sinds
Oktober 2014
September 2016
September 2017
September 2017

Zitting in MR sinds
September 2006
September 2010
September 2013
September 2016

Lid namens de oudergeleding M heeft te kennen gegeven te willen stoppen als lid
van de MR.
Het emailadres van de MR is: mr@devlindertuinkpo.nl
De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur. Ze zijn gedeeltelijk
openbaar voor andere geïnteresseerde ouders of leerkrachten. Afgelopen jaar heeft
niemand van dit recht gebruik gemaakt.

Vergaderingen:
De MR heeft het afgelopen schooljaar 7 keer vergaderd op de volgende data:
 25 september 2017
 6 november 2017
 13 december 2017 extra ingelast
 11 januari 2018
 5 maart 2018
 11 april 2018
 28 mei 2018
 18 juni 2018
Inhoud vergaderingen:
Voor MR-vergaderingen bestaat een vast format dat uit de volgende punten bestaat:
- Opening
- Ingekomen post
- Vaststellen notulen
- Mededelingen
 Directie
 (oudervereniging)
 GMR
- Variabele agendapunten

Wat er de afgelopen periode besproken is, is te lezen in de notulen.
De notulen van deze vergaderingen zijn inzichtelijk voor leerkrachten en ouders. Het
streven is deze komend schooljaar digitaal beschikbaar te maken voor ouders.
Variabele punten:
De inhoud en samenstelling van de variabele punten wordt deels bepaald door de
activiteitenplanning en deels door wat er leeft op de Vlindertuin.
De activiteitenplanning wordt aan het begin van het jaar vastgelegd in het MRjaarplan.
Besproken punten schooljaar 2017-2018:
Datum
25-09-2017

6-11-2017

Bespreekpunten
- Proces IKC
-

Proces continurooster

-

Proces IKC

-

Proces continurooster

Conclusie/actie
Voortgang besproken
Vanuit de MR is een werkgroep
geformeerd om de mogelijkheden te
onderzoeken.
Voortgang besproken
De werkgroep komt volgende week
voor de 2e maal bijeen.

-

-

13-12-2017

Begroting

Scholing MR

-

Profilering MR via
website

-

Begroting

-

Proces IKC

-

Vertrekkend lid

-

Proces IKC

-

Cito
middenopbrengsten

11-01-2018

5-03-2018

-

De MR maakt een nieuwe afspraak om
de begroting te bekijken en
goedkeuring te verlenen: 13 dec 2017
De MR wil graag een scholing om de
kwaliteit van vergaderingen en
besluitvorming te verbeteren. De
mogelijkheden worden onderzocht.
Keuze: scholing MR-vervolg op 20
december 2017.
Hieraan nemen 7 personen deel.

De directie heeft de mogelijkheid
gecreëerd om documenten op de
website van de school te plaatsen.
Directie heeft de begroting aan de MR
toegelicht. Inhoudelijke vragen zijn
door de MR opgesteld en worden
verstuurd naar KPO bestuur.
Vooralsnog kan de MR ivm
onduidelijkheden geen positief advies
verlenen.

Er is een bestuurlijke overeenkomst
met Kober, kaders kunnen vanaf nu
omschreven gaan worden.

Ouder M geeft aan te stoppen met de
MR. Dit schooljaar gaan we verder met
3 ouders en 4 leerkrachten.
Vanuit KPO zijn nu meer kaders
gekomen. Directie Vlindertuin en
Kober worden het management van
het IKC. Directeur is daartoe een
studie gestart.
De MR heeft kennis genomen van de
tussenopbrengsten.

Verslag interne audit
De MR heeft kennisgenomen van het
conceptverslag van de interne audit en
haar zorg uitgesproken over de
hoeveelheid aandachtspunten die in dit
verslag worden genoemd.

11-04-2018

-

Proces IKC

Dit vordert momenteel weinig,
augustus 2018 is niet haalbaar.

28-05-2018

28-06-2018

-

Definitieve begroting

De MR heeft een negatief advies
verleend.

-

Beleidsstuk Gezonde
school

De MR heeft instemming verleend.

-

Kinderraad

De kinderraad loopt weer en de wens
vanuit de kinderen voor een
aantrekkelijke speelplaats zal
komende week deels verwezenlijkt
worden.

-

Formatie 2018-2019

De MR heeft de eerste versie van de
formatie bekeken en verschillende
opties zijn besproken.

-

Werkdrukvermindering

Directie en team hebben een plan
opgesteld om de extra gelden tav
werkdrukvermindering voor komend
jaar te besteden. MR heeft ingestemd.

-

Proces continurooster

Bespreekpunt continurooster kan geen
doorgang vinden omdat het voorwerk
nog niet rond is. MR vraagt van de
directie dit in orde te krijgen en de
werkgroep is bereid een extra
vergadermoment in te lassen op 6 juni
aanstaande om dit punt toch te kunnen
bespreken.

-

Formatie 2018-2019

De MR geeft een positief advies.

-

Proces continurooster

Het proces continurooster is voor dit
jaar gestopt wegens te weinig
duidelijkheid in de uitwerking. Ouders
worden hierover geïnformeerd.

-

Vakantierooster

MR verleent instemming.

-

Schoolgids en
kalender

Deze zijn nog niet klaar, de MR-leden
zullen dit de komende weken alsnog
bekijken en per mail reageren.

-

Verkiezing nieuw
ouderlid

Op de oproep van de MR is 1 reactie
gekomen waardoor geen verkiezingen
nodig zijn. Ouder J. zal ons komend
jaar komen versterken.

Het contact met bestuur en directie:

De Directeur (Armin Floren) is bij alle MR vergaderingen als adviseur aanwezig
geweest op de laatste officiële en laatst extra ingelaste vergadering na wegens
ziekte.
1 of 2 weken voor de MR vergadering vindt er agendaoverleg plaats tussen de
directeur en voorzitter.
Eén lid van de MR (I) is tevens lid van de GMR en heeft in die hoedanigheid een
aantal overleggen van de GMR bijgewoond. Bij haar afwezigheid is er geen
vervanger naar de GMR gestuurd. De GMR (de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad),vertegenwoordigt alle basisscholen die zijn aangesloten bij
KPO.

Financieel overzicht:
- Wolters Kluwer, abonnement MR magazine € 233,73
- AOB diensten, servicepakket MR € 598.95
- Cadeaubonnen MR ouders € 50,-- Etentje MR € 367.15
- Vereniging Openbaar Onderwijs, scholing MR leden € 1365,--. dec 2017
Totaal is er uitgegeven in 2018 € 2614,83

